DEKLARACJA KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ
W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W OTAŁĘŻY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego syna/córki w oddziale przedszkolnym
w Szkole Podstawowej w Otałęży w roku szkolnym 2019/2020.
I. DANE DZIECKA
Dane osobowe dziecka
Nazwisko i imię:
Data urodzenia:

Miejsce urodzenia:

Nr PESEL:
Adres zamieszkania
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Adres zameldowania (wypełnić, gdy jest inny niż adres zamieszkania)
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

II. DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Dane matki /opiekuna prawnego
Nazwisko i imię:
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica:

Nr domu:

Telefon:
Miejsce pracy (dokładny adres)*

Adres e-mail:

Nr lokalu:

Dane ojca /opiekuna prawnego
Nazwisko i imię:
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica:

Nr domu:

Telefon:
Miejsce pracy (dokładny adres)*

Adres e:mail:

Nr lokalu:

* wpisać miejsce pracy, gospodarstwo rolne, ewentualnie bezrobotny,
III. DEKLARACJA

Deklarowane godziny przebywania dziecka w przedszkolu: od godz. ………… do godz. ………

ISTOTNE INFORMACJE O DZIECKU ( stan zdrowia, stosowana dieta itp )............................................
….......................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

IV. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI DEKLARACJI I OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych danych w deklaracji. Oświadczam,
że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji dla potrzeb
związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883).
Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Otałęzy
w przypadku zaistniałych zmian zawartych w deklaracji.

…………………………………………………
(podpis matki/opiekunki prawnej)

Otałęż dnia......................2019r.

…………...........................................................
(podpis ojca/opiekuna prawnego)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
DO ODDZIAŁU PREDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W OTAŁĘŻY NA ROK SZKOLNY 2019/2020
(Należy wypełnić czytelnie literami drukowanymi)

I.

DANE DZIECKA

Dane osobowe dziecka
Nazwisko i imię:
Data urodzenia:

Miejsce urodzenia:

Nr PESEL:
Adres zamieszkania
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Adres zameldowania (wypełnić, gdy jest inny niż adres zamieszkania)
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

II. DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Dane matki /opiekuna prawnego
Nazwisko i imię:
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica:

Nr domu:

Telefon:
Miejsce pracy (dokładny adres)

Adres e-mail:

Nr lokalu:

Dane ojca /opiekuna prawnego
Nazwisko i imię:
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica:

Nr domu:

Telefon:
Miejsce pracy (dokładny adres)

Adres e:mail:

Nr lokalu:

* wpisać miejsce pracy, gospodarstwo rolne, ewentualnie ; bezrobotny,
III. Informacja

o dołączanych dokumentach potwierdzających spełnianie kryteriów:

USTAWOWE KRYTERIA REKRUTACJI

L.p.

kryteria

1.

Niepełnosprawność
dziecka

deklaracja
rodzica *

TAK
NIE

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

Liczba
punktó
w

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności

10

Liczba
uzyskanych
1
punktów

2.

Niepełnosprawność
rodzeństwa

TAK
NIE

3.

Niepełnosprawność
jednego z rodziców

TAK
NIE

4.

Niepełnosprawność
obojga rodziców

TAK
NIE
TAK

5

Dziecko rodzica
samotnie
wychowującego
Dziecko z rodziny
wielodzietnej
(min. troje dzieci)

TAK
NIE

Dziecko objęte
pieczą zastępczą

TAK
NIE

6.

7

NIE

lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948)

10

10

10
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub
separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu
dziecka
wspólnie
z jego rodzicem.

10

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

10

Załącznik Nr 2 do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola

Dokument poświadczający o objęciu dziecka pieczą zastępczą
zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej

10

Łącznie punktów:

SAMORZĄDOWE KRYTERIA REKRUTACJI

L.p.

1.

2.

3

Kryteria

Oboje rodzice dziecka pozostają
w
zatrudnieniu
w
ramach
pracowniczego stosunku pracy,
wykonują prace na podstawie umów
cywilno-prawnych,
wykonują
rolniczą lub pozarolniczą działalność
gospodarczą, studiują w systemie
stacjonarnym
Czas pobytu dziecka w przedszkolu
powyżej 5 godz
Dziecko, którego rodzeństwo
kontynuuje edukację w tym
przedszkolu

deklaracja
rodzica*

TAK
NIE

4

-Zaświadczenie o zatrudnieniu każdego z
rodziców, wystawione przez pracodawcę
w dacie okresu rekrutacyjnego
-Decyzja Wójta w sprawie wymiaru podatku
rolnego- Zaświadczenie o wpisie do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarcze jw dacie okresu rekrutacyjnego.
-Zaświadczenie z uczelni zawierające
informacje o stacjonarnym systemie studiów

Liczba
uzyskanych
1
punktów

10

TAK
10
NIE
TAK

NIE
Dziecko wychowujące się w rodzinie
o wyjątkowo trudnej sytuacji
rodzinnej

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

Licz
ba
punk
tów

TAK

NIE

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o
kontynuowaniu edukacji przez rodzeństwo kandydata
w przedszkolu
Załącznik Nr 4 do wniosku o przyjęcie dziecka do
przedszkola

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o
wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej i korzystaniu z
pomocy opieki społecznej
Załącznik Nr 5 do wniosku o przyjęcie dziecka do
przedszkola

10

10

Łącznie punktów:
Uwaga!.
Uzupełnieniem wniosku w zakresie poszczególnych kryteriów jest dołączenie oświadczeń potwierdzających spełnianie
kryteriów.

DEKLAROWANA LICZBA GODZIN POBYTU DZIECKA
OD...................................DO........................

IV. ISTOTNE INFORMACJE O DZIECKU ( stan zdrowia, stosowana dieta itp )............................................
….......................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

*właściwe zakreślić X
Wypełnia Komisja Rekrutacyjna
Uwaga:
Wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (mylny
PESEL, brak podpisu, daty itp.) z powodu niespełnienia formalnych kryteriów, uniemożliwiających
wprowadzenie danych do systemu komputerowego, nie będą rozpatrywane.
1

[1] rodzina wielodzietna - oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci
[2] samotne wychowywanie - oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę
pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka
wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem
Pouczenie
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie
dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym,prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia
2016roku Ustawa Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r.poz. 59, ).
2. Wnioskodawca ma prawo do odmowy udzielenia informacji na temat spełniania przez kandydata
poszczególnych kryteriów, oznacza to jednak rezygnację z przywilejów (określonej liczby punktów) jakie daje
to kryterium.

Oświadczenia wnioskodawcy:
1. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych danych w deklaracji.
Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do
wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135)..).

….....................................................................
Czytelny podpis matki (opiekuna prawnego)

Otałęż dnia......................2019r.

.............................................................
Czytelny podpis ojca (opiekuna prawnego)

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
W SZKOLE PODSTWOWEJ W OTAŁĘŻY

A. Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu .................................... rozpatrzyła wniosek / odrzuciła
wniosek z powodu* …………………………………………………………………………………………
o przyjęcie dziecka.................................................................................................................................................
Imię i nazwisko dziecka
do oddziału przedszkolnego
oraz zakwalifikowała / nie zakwalifikowała* dziecka do przyjęcia z powodu
……………………….......................................................................................................................................

Podpisy członków Komisji:
1. ...................................................
2. ...................................................
3. ..................................................

Podpis przewodniczącego Komisji:
…........................................................................

B. Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu ............................................. przyjęła / nie przyjęła dziecka
……………………..…………………………………………
imię i nazwisko dziecka

do oddziału przedszkolnego

z powodu........................................................................................................................................

Podpisy członków Komisji:
1. ...................................................
2. ...................................................
3. ..................................................

Podpis przewodniczącego Komisji:
…........................................................................

Załącznik nr 2

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczam, że kandydat …………………………………… do oddziału przedszkolnego
spełnia kryterium wielodzietności rodziny, o którym mowa w art. 150 ust. 2 pkt 1 Ustawy z
dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j.Dz.U.2018r. Poz. 996 ze zm)
Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………………………
(podpis osoby składającej
oświadczenie)

Otałęż dnia......................2019r..

Załącznik nr 4

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o kontynuowaniu edukacji przez rodzeństwo kandydata
w przedszkolu
Ja, …………………………………………………………………………....oświadczam, że niżej
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

wymienione rodzeństwo mojego dziecka …........…………………………………………………………
( imię i nazwisko kandydata)

będącego kandydatem biorącym udział w rekrutacji
1. ... ..………………………………………………………………………………………………
.(imię i nazwisko siostry/brata)
2.……………………………………………………………………..................................................
kontynuuje

edukację

w

roku

szkolnym

2019/2020

w

tej

samej

placówce

w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Otałęży.
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………………..
(podpis Wnioskodawcy)

Otałęż, dnia......................2019r.

tj.

Załącznik nr 5

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej

Ja, ………………………………………………………………………… oświadczam, że znajduję się
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

w wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej i korzystam z pomocy opieki społecznej.
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………………..
(podpis Wnioskodawcy)

Otałęż, dnia......................2019r.

......................................................................................
Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna kandydata

................................................................................
adres do korespondencji w sprawach rekrutacji

POTWIE R D Z E N I E

WOLI

zapisu dziecka do przedszkola

Potwierdzam wolę zapisu dziecka:

..........................................................................................................................
imię i nazwisko dziecka
.....................................................................................................................................
numer PESEL dziecka

do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Otałęży, do którego zostało
zakwalifikowane do przyjęcia.

Deklaruję, że dziecko będzie korzystało z opieki i zajęć organizowanych
w oddziale przedszkolnym w godzinach od…………….do……………...

...........................................
data

…............................................................
................................................................
podpisy rodziców/prawnych opiekunów

